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ПРОТОКОЛ 34 (12)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В АКЦЮНЕР1В 

ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СВРАЗ СУХА БАЛКА»

(падал! - ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА»/Товариство)

м. Кривий Р1 г, вул. Конституцшна, 11, 27 грудня 2017 року
примщення адмшютративно-побутового
комбшату шахти «Ювшейна» (актова зала).

Позачергов1 Загальш збори акцюнер1в (дал1 -  «Збори», «Загальш збори») вщкрив Лисицький Артем 
Геннадшович, який решениям НаглядовоТ ради Товариства вщ 20.11.2017, на пщстав1 подпункту 8.12. 
Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Ршеиням 
Загальних збор1в акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» № 30 (8) вщ 20.04.2017, обраний Головою 
Збор1в, а Секретарем Збор1в обрана Гринь Наталя Володимир1вна.

Мюце проведения Загальних збор1в: 50029, м. Кривий Р1г, вул. Конституцшна, 11, у ирим^щенш 
адмшютративно-побутового комбшату шахти «Ювшейна» (актова зала).

Дата проведения Загальних збор1в - «27» грудня 2017 року.
Час проведения Загальних збор1в: 10 год. 00 хв.
Дата, на яку складено перелж акцюнер1в, яю мають право брати участь у Загальних зборах -  20 грудня 

2017 року (станом на 2400).
Загальна юльюсть ос1б, включених до перелжу акцюнер1в, яю мають право на участь у загальних 

зборах ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Нацюнальним Депозитар1ем УкраТни станом на 24 
годину «20» грудня 2017 року, яю мають право брати участь у Загальних зборах становить 6470 (алеть 
тисяч чотириста с1мдесят) ос1б.

Голова Збор1в Лисицький Артем Геннадшович допов^в, що заходи щодо подготовки 1 проведения 
позачергових Загальних збор1в Товариства проведеш вщповщно до Закон}' УкраУни «Про акцюнерш 
товариства», Статуту Товариства, Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА 
БАЛКА», затвердженого Р1шенням Загальних збор1в акц!Онер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» № 30 (8) 
вщ 20.04.2017.

Перев1рку повноважень акцюнер]в та Ух представник1в, що прибули для учасп в Зборах, здшенюе 
реестрац1йна ком1С1я з числа пращвниюв ДеиозитарноУ установи -  Публ1чного акцюнерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль», якш в1дповщно до договору № 57-00/08-1133-Е в1д 12.08.2015 про надання 
консультацшних послуг (щодо 1нформац1Йиого та оргашзацшного забезиечения проведения загальних 
збор1в акцюнер1в) та р1шення НаглядовоУ ради Товариства вщ 20.11.2017 передан! повноваження 
реестрацшноУ ком1с1У.

Головою Збор1в слово для оголошення Протоколу реестрацшноУ ком1С11 щодо подведения п1дсумк1в 
реестрацй' акц10нер1в, що прибули для участ1 у позачергових Загальних зборах акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ 
СУХА БАЛКА» 27.12.2017 надано Голов1 реестрацшноУ комю1У Яцентюк Надй' Вячеслав1вш , яка допов1ла 
Загальним зборам акцюнер1в, що:

- на дату проведения Загальних збор1в акц10нер1в 27.12.2017 статутний кап1тал Товариства 
розподшлено на 837 387 551 (вю1мсот тридцять С1М м1Льйон1в триста в1с1мдесят С1М тисяч п'ятсот п'ятдесят 
одна) штука простих 1менних акц1й, ном1нальною вартютю 0,05 грн. (нуль гривень 05 копшок) кожна та 
складае 41 869 377,55 гривень (сорок один м ш ьйон В1С1МСОТ Ш1стдесят дев'ять тисяч триста с 1мдесят С1м 
гривень 55 копшок);

загальна кшьюсть цшних папер1в Товариства зг1дно перел1ку акц10нер1в, яю мають право на 
участь у Загальних зборах ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Нацюнальним Депозитар1ем 
УкраУни станом на 24 годину «20» грудня 2017 року, складае 837 387 551 (вю1мсот тридцять С1М мтьйош в 
триста вю^мдесят с гм тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штука простих 1менних акц1Й;

к1льк1сть голосуючих акцш Товариства зпдно перел1ку акщонер1в, яю мають право на участь у 
Загальних зборах ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Нацюнальним Депозитар1ем УкраУни станом 
на 24 годину «20» грудня 2017 року, складае 836 277 918 (вю1мсот тридцять плеть мшьйошв двют1 с1мдесят 
С1М ТИСЯЧ дев'ятсот В1С1МНаДЦЯТЬ) штук.

при реестращУ встановлено, що для участ1 у Зборах зарееструвалися 2 (два) акцюнера 
(представник1в акц1онер1в), яким належить 832 525 167 (в1С1меот тридцять два мшьйони п’ятсот двадцять 
п'ять тисяч сто илстдесят с1м) штук простих 1менних акц1й Товариства, що складае 99,41934 % вщ загальноУ 
юлькост! простих 1меиних акц1й Товариства, зпдно з перел1ком акц1онер1в, як1 зарееструвались для участ! у 
позачергових загальних зборах акцюнер1в Товариства 27.12.2017;



- при реестрацп встановлено, що загальна кшьмсть голос1в акцюнер1в -  власниюв голосуючих акцш 
Товариства, як1 зарееструвалися для участ! у Загальних зборах становить 832 525 167 (вюмсот тридцять 
два мтьйони п ’ятсот двадцять п'ять тисяч сто ипстдесят С1м) штук, що складае 99,55126% вщ загальноУ 
к1лькост1 голосуючих акцш. Голосуюч1 акцп е голосуючими з ус1х питань порядку денного.

- реестрацшна комю я перев1рила повноваження кожного учасника Збор1в, повноваження Ух 
пщтверджуе;

- реестращя акцюнер1в (Ух представшшв), яи  прибули для учасн в Загальних зборах, проведена 
вщповщно до перел1ку акщонер1В, яю мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «СВРАЗ СУХА 
БАЛКА», складеного Нацюнальним Депозитар1ем УкраУни станом на 24 годину 20.12.2017;

- письмових скарг та заяв до реестрацшноУ комюп не надходило.
Також, зпдно Протоколу реестрацшноУ комгсп, результата реестрацп вщповщають вимогам стагп 41 

Закону УкраУни «Про акцюнерш товариства», кворум е наявним.
Голосування з питань порядку денного Загальних збор1В здшснюеться за принципом одна голосуюча 

акщя -  один голос.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетешв 

для голосування.
(Протокол реестрацшно'г комгсп щодо тдведення пгдсумкгв реестрацп акцюнергв, що прибули для 

учасгт у позачергових Загальних зборах акцюнергв ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» 27.12.2017, додаешься до 
матергальв Зборгв).

Голова збор!в Лисицький Артем Геннадшович повщомив присутшх, що позачергов1 Загальж збори 
акцюнер1в ПРИВАТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВРАЗ СУХА БАЛКА» визнаються 
правомочними 1 оголошуються вщкритими.

Повщомлення про проведения позачергових Загальних збор1в акц1онер1в Товариства було 
опублжовано I роз1слано вс1м акцюнерам за 15 дн1в до дати проведения позачергових Загальних збор1в, 
ВЩП0В1ДН0 до вимог стата 47 Закону УкраУни «Про акцюнерж товариства» I пункту 9.12, 9.16. Статуту 
Товариства.

Голова Збор1в Лисицький Артем Геннад1йович оголосив порядок денний Загальних збор1в:
1. Про обрання л1чильноУ ком1сп позачергових Загальних збор1в акц1онер1в Товариства.
2. Про змшу найменування Товариства.
3. Про внесения змш до Статуту ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження 

його в новш редакцп.
4. Про внесения зм1н до Положения про Загальн! збори акц1онер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», до 

Положения про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положения про Рев1зшну комюио 
ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положения про Виконавчий орган ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», 
до Положения про 1нформацшну пол1тику ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та 
затвердження Ух в новш редакщУ.

5. Про внесения змш до Кодексу корпоративного управлшня ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом 
викладення та затвердження його в новш редакщУ.

3 процедурних питань, що стосуються голосування \ проведения Загальних збор1в Товариства, Голова 
збор!в Лисицький Артем Геннадшович оголосив наступне:

Вщповщно до Положения про Загальш збори акцюнер1в, затвердженого Ршенням Загальних збор1в 
акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», протокол № 30 (8) вщ 20 квггня 2017 р.:

1. Час для виступу з доповщдю щодо питания порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питания порядку денного проводиться за попередшм поданням заяв 

Секретарю Збор1в до закшчення доповщь
3. Час виступу в дебатах по доповцц встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповщачу задаються письмово, шляхом подач1 записок Голов! збор1в до зак!ичення 

ДОПОВ1Д1. В записках вказуються рекв1зити акц1оиера, к1льк1сть належних йому акц1й (голос1в) та чггко 
сформульован1 питания.

5. Час для вщповщей на запитання встановити до 5 хвилин.
6. Голосування з питань порядку денного проводи™ з використанням бюлетешв для голосування. 

Пщрахунок голос1в здшснюе тимчасова л 1чильна комЫя (з першого питания порядку денного) та л 1чильна 
ком1с1я. Результата голосування оформляються протоколами тимчасовоУ л 1чильноУ/л1чильноУ комю1У. 
Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акщя -  один голос.

7 . Свою згоду або незгоду з там або шшим проектом р1шення Збор1в, як1 б удуть поставлен! на 
голосування, особи, що беруть участь в голосуванш, виражають шляхом зазначення В1дм1тки у вщповщнш 
КЛ1ТИНЦ1.
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8. Бюлетеш для голосування опускаються голосуючими в урни, ям  знаходяться у члешв тимчасово'Г
Л1ЧИЛЬН01' КОМ1С11 або Л1ЧИЛБН01 КОМЮП.

9. Збори виконують свою роботу до закшчення розгляду вс1х питань порядку денного.
Голова збор!в зазначив, що згщно пункту 8.7. Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ 

СУХА БАЛКА», затвердженого р1шенням Загальних збор1в акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» № 
30 (8) вщ 20.04.2017, для забезпечення пщрахунку голос1в на Загальних зборах до обрання л1чильноТ комюп 
Наглядовою радою (Протокол Наглядово'Г ради Товариства вщ 20.11.2017) було обрано тимчасову л1чильну 
ком1с1ю у наступному склад1:
1. Яцентюк Над1я Вячеслав1вна -  Член тимчасово'У л1чильноУ комюй;
2. Ковальчук Анастасля Володимир1вна - Член тимчасовоУ л 1чильноУ комюп;
3. Шевченко Тетяна Дмитр1вна -  Член тимчасовоУ л 1чильноУ комюп.

Головою Збор!в запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАНИЯ № 1

3 пи тания № 1 п о р я д к у  денного :
«Про обрання Л1ЧИЛЫЮ1 ком1сп позачергових Загальних збор1в акцюнер1в Товариства».
Слухали:
Голову Загальних збор1в Лисицького А.Г., який повщомив, що згщно ст. 44, 45 Закону УкраУни «Про 

акцюнерш товариства», п. п. 8.5 -  8.7 Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА 
БАЛКА», затвердженого Р1шенням Загальних збор1в акц1онер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» № 30 (8) 
вщ 20.04.2017, оргашзащя голосування та п 1драхунок голосов, а також надання роз’яснень щодо порядку 
голосування з питань порядку денного Збор1в Товариства здшснюе л1чильна ком1С1я, що обираеться 
Загальними зборами.

На пщстав1 вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект р1шення, а саме:
Обрати л!чильну КОМ1С1Ю позачергових Загальних збор1в акц!онер1в Товариства у наступному складк
1. Яцентюк Над1я Вячеслав1вна -  Член л 1чильноУ комюп;
2. Ковальчук АнастаЫя Володимир1вна -  Член л)чильноУ ком1С1'У;
3. Шевченко Тетяна Дмитр1вна -  Член л 1чильно'У комю11.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетен1в для голосування.

За 832 525 167 голос1в 100 % голос1в акц10нер1в як\ зарееструвалися у Загальних 
зборах та е власниками голосуючих акц1й.

Проти 0  ГОЛОС1В 0% голос1в акц1онер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Утримались 0  ГОЛОС1В 0% голос1в акц1онер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш..

КШ ЬК1СТЬ

ГОЛОС1В

акц10нер1в, як1 
не брали участ1 у 
голосуванн!

0  ГОЛОС1В 0% голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Кллыасть
ГОЛОС1В

акц10нер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
недшсними

0 ГОЛОС1В 0 % голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Р1шення прийнято.

ВИР1Ш ИЛИ:
Обрати л1чильну КОМ1С1Ю позачергових Загальних збор1в ак1цонер1в Товариства у наступному 
склад!:
1. Яцентюк Над1я Вячеслав1вна -  Член л!чильно1 комки;
2. Ковальчук Анастас1я Володимир1вна -  Член л1Ч ильноТ ком 1Сн;
3. Шевченко Тетяна Дмитр1вна -  Член л1чильноТ комки.
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ПИТАНИЯ № 2

3 питания № 2 порядку денного:
«Про змшу найменування Товариства».
Слухали:
Голову Загальних збор1в Лисицького А.Г., який повщомив, що Наглядовою радою Товариства 

запропоновано прийняти решения про змшу найменування ПРИВАТНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СВРАЗ СУХА БАЛКА» на ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА».

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект решения, а саме:
Змшити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА».

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.

За 832 525 167 голоав 100 % голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у Загальних 
зборах та е власниками голосуючих акцш.

Проти 0 ГОЛОС1В 0% голосов акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акцюнер1в як! зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш..

Кшьюсть
ГОЛОС1В

акцюнер1в, яю 
не брали участ1 у 
голосуванш

0 ГОЛОС1В 0% голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Юльюсть
ГОЛОС1В

акцюперш за 
бюлетенями, 
визнаними 
нед!Йсними

0 ГОЛОС1В 0 % голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Р1шення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:
Змшити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА».

ПИТАНИЯ № 3

3 нитання № 3 порядку денного:
«Про внесения змш до Статуту ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та 

затвердження його в новш редакцн».
Слухали:
Голову Загальних збор1в Лисицького А.Г., який повщомив, що у зв’язку з прийняттям р1шення цими 

Загальними зборами по питанию № 2 порядку денного щодо змши найменування Товариства, виникла 
необхщшсть внесения змш до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новш 
редакцп.

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект р1шення, а саме:
1. Внести змши до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новш редакцп.
2. Уповноважити Голову 1 Секретаря позачергових Загальних збор1в акцюнер1в пщписати Статут 

Товариства в новш редакцн, затвердженш позачерговими Загальними зборами акцюнер1в.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на 

пщстав1 виданоТ дов1реност1 забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реестращю 
Статуту Товариства в новш редакцп, затвердженш цими позачерговими Загальними зборами акцюнер1в.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.___________________________________

За 832 525 167 голоЫв 100 % голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних 
зборах та е власниками голосуючих акцш.__________________
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Проти 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш..

Кшькють
ГОЛОС 1В

акцюнер1в, яю 
не брали участ! у 
голосуванш

0 ГОЛОС1В 0% голос1в акщонер1в яю зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

К1ЛЬК1СТЬ

ГОЛОС1В

акцюнер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
недшсними

0 ГОЛОС1В 0 % голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Ршення прийнято.

ВИР Ш И ЛИ :
1. Внести змши до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в поим! 

редакщУ.
2. Уповноважити Голову 1 Секретаря позачергових Загальних збор1в акцюнсрйв пщписати 

Статут Товариства в новш редакцн, затвердженш позачерговими Загальними зборами акщонер1в.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства 

на пщстав1 видаиоТ дов1реност1 забезпечити у встановленому законодавством порядку державну 
реестращю Статуту Товариства в новш редакщУ, затвердженш ними иозачерговими Загальними 
зборами акцюнер1в.

ПИТАНИЯ № 4

3 питания № 4 порядку денного:
«Про внесения змш до Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», 

до Положения про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положения про Рев1зшну 
КОМ1С1Ю ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положения про Виконавчий орган ПрАТ «СВРАЗ СУХА 
БАЛКА», до Положения про Гнформацшну полггику ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом 
викладення та затвердження Ух в новш редакщУ.».

Слухали:
Голову Загальних збор1в Лисицького А.Г., який повщомив, що у зв’язку з прийняттям р1шення цими 

Загальними зборами по питанию № 2 порядку денного щодо змши найменування Товариства, виникла 
необхщшсть внесения змш до Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», 
до Положения про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положения про Рев1зшну комЫю 
ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положения про Виконавчий орган ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», до 
Положения про 1нформацшну полггику ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» шляхом викладення та 
затвердження Ух в новш редакщУ.

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект рпнення, а саме:
1. Внести змши до Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом 

викладення та затвердження його в новш редакщУ.
2. Внести змши до Положения про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом 

викладення та затвердження його в новш редакщУ.
3. Внести змши до Положения про Рев1зшну ком1С1Ю ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом 

викладення та затвердження його в новш редакщУ.
4. Внести змши до Положения про Виконавчий орган ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом 

викладення та затвердження його в новш редакщУ.
5. Внести змши до Положения про 1нформацшну полггику ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом 

викладення та затвердження його в новш редакщУ.
6. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних збор1в акщонер1в шдписати 

Положения про Загальш збори акщонер1в, Положения про Наглядову раду, Положения про Ре в пш  ну 
комюпо, Положения про Виконавчий орган, Положения про 1иформацшну пол1тику в новш редакщУ, 
затвердженш позачерговими Загальними зборами акщонер1в.
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Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.

За 832 525 167 голос1в 100 % голос1в акцюнер1в яш зарееструвалися у Загальних 
зборах та е власниками голосуючих акцш.

Проти 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц1онер1в ям зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш..

Кшыасть
ГОЛОС1В

акцюнер1в, яю 
не брали участ1 у 
голосуванш

0 ГОЛОС1В 0% голос1в акцюнер1в яю зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Кшыасть
ГОЛОС1В

акцюнер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
недшеними

0 ГОЛОС1В 0 % голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Ршення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:

1. Внести змши до Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», 
шляхом викладення та затвердження його в новш редакцп.

2. Внести змши до Положения про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом 
викладення та затвердження його в новш редакцн.

3. Внести змши до Положения про Рев1зшну комшю ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом 
викладення та затвердження його в новш редакцп.

4. Внести змши до Положения про Виконавчий орган ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом 
викладення та затвердження його в новш редакцп.

5. Внести змши до Положения про 1нформацшну пол1тику ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», 
шляхом викладення та затвердження його в ноши редакцн.

6. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних збор1в акцюнер1в пщписати 
Положения про Загальш збори акщонер1в, Положения про Наглядову раду, Положения про Рев1зшну 
ком1С1Ю, Положения про Виконавчий орган, Положения про 1нформацшну полггику в новш редакцн', 
затвердженш позачерговими Загальними зборами акцюнер1в.

ПИТАНИЯ № 5

3 питания № 5 порядку денного:
«Про внесения змш до Кодексу корпоративного управлшня ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», 

шляхом викладення та затвердження його в новш редакцн».

Слухали:
Голову Загальних збор1в Лисицького А.Г., який повщомив, що у зв’язку з прийняттям ршення цими 

Загальними зборами по питанию № 2 порядку денного щодо змши найменування Товариства, виникла 
необхщшсть внесения змш до Кодексу корпоративного управлшня ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», 
шляхом викладення та затвердження його в новш редакцн

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект рш ення, а саме:
1. Внести змши до Кодексу корпоративного управлшня ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом 

викладення та затвердження його в новш редакцй'.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних збор1в акщонер1в пщписати Кодекс 

корпоративного управляння в новш редакцп, затвердженш позачерговими Загальними зборами акцюнер^в.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.

За 832 525 167 голоав 100 % голос1в акцюнер1в яю зарееструвалися у Загальних
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зборах та е власниками голосуючих акцш.
Протн 0  Г0Л0С1В 0% голос1в акц10нер1в яю зарееструвалися у Загальних зборах 

та е власниками голосуючих акцш.
Утрималнсь 0  ГОЛОС1В 0% голосов акц1онер1в яю зарееструвалися у Загальних зборах 

та е власниками голосуючих акцш..
КШ Ы ОСТЬ

ГОЛОС1В

акшонер1в. яю 
не брали участт у

0  ГОЛОС1В 0% голос1в акц10нер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

| голосувашд_____ _________
I К 1 л ы а с т ъ  О ГОЛОС 1 в

ГОЛОС1В

акшонер1в за 
бюлетенямн. 
визнаними
недшсннми_____ |________

Ршення прийнято.

ВПР1ШИЛИ:
1. Внести змши до Кодексу корпоративного управлшня ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом 

викладення та затвердження його в новш редакщУ.
2 . Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних збор1в акцюнер1в пщпнсати 

Кодекс корпоративного управляння в новш редакцн, затвердженш позачерговими Загальними 
зборами акцюнер1в.

Вс! питания порядку денного рОЗГЛЯНуП, р1ш ення ПрИЙНЯТЬ
Позачергов1 Загальш збори акцюнер1в Товариства оголошуються [закритими.

Закриття позачергових Загальних збор1в акщонер1в Товариства вщбу^ося 27 грудня 2017 року о 10 год. 45
хв.

Голова позачергових Загальних збор1в акцюнер1в 
ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СВРАЗ СУХА БАЛКА»

Секретар позачергових Загальних збор1в акщонер1в 
ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
-СВРАЗ СУХА БАЛКА»

\Исто Кривий Р1г, Дншропетровська область, У краУна.
Двадцять сьоме грудня дв1 тисяч1 с1мнадцятого року.

Я, С1чкар Б. В., приватний нотар1ус 
ДншропетровськоУ област1, засвщчую справжнють шдпжлв Голови позачергових Загальних збор1в 
акшонер1в ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВРАЗ СУХА БАЛКА» Лисицького 
Артема Геннадшовича та Секретаря позачергових Загальних збор1в акцюнер1в ПРИВАТНОГО 
АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВРАЗ СУХА БАЛКА» Гринь Наташ Володимир1вни, як1 зроблено у

та повноваження перев1рено.

. С1чкар

М01И ПрИС\ТНОСТ1

Особу представп

За реестр о в а н о .^'р ̂ ебтщ/ з а 
Стягнуто плгфи 
Приватний нотариус

влено, IX д!ездатш сть

Б. В

%: ■ 'Ч о ^ я  * - а#  %; 9огданЭ°

А.Г. Лисицький

Н.В. Гринь

Кривор13ького мюького нотар1ального округу

0 % голос1в акцюнер1в яю зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.
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